ROMAN IA
JUDEŢUL BOTQŞANI
CONSILIUL JUDETEAN
Bctoşani, PJaÉa Aivotuţisi 1-3, Cod pnstaf 710236, TeI: +40 231 I4712, 40 231 514713. .40 231 514714;
Fax; -‘40231511715. +40 231 515020.40 231 536155, -‘40231529220, Web www.cbcţosan ro; E-mait consiLjţi@cśboţosani n

Proiect

KOTĂRÁRE
privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 2020
Consiliul Judeţean Botoani, intru nit în şedinţa ordinară la data de
2019,
urmare adresei nr.2287 din 01.10.2019 a Centrului Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani,
analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani
nr.15957/22.10.2019 privind stabilirea tarifelor pentru servicüle prestate de Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturü Tradiţionale Botoşani, pentru anul
2020,
având în vedere:
Raportul de specialitate aI Direcţiei Buget Finanţe nr.15958 din 22 octombrie
2019,
Avizul Comisiei pentru invăţämăxit, sänătate, familie, muncă i protecţie socială,
culte, activităţi social-culturaie, sportive, tineret şi de agrement,
Avizul Comisiei pentru activitâţi economice, buget, űnanţe, adm&iistrarea
domeniului public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură;
Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
pubhce, respectarea drepmrüor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate;
în conformitate cu prevederile art.15 şi art.16 din Ordonanţa de Urgenţă a
Ouvernului nr.118/2006, aprobată prin Legea nr.143/2007 şi ale art7 din Legea
nr.52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică, republicată,
în temeiul art. 173 alin.( 1) lit.d), alin.(5) lit.d) şi ale art 196 alin.( 1) lit.a) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
-
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-
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h o t ă r ă ş t e:
Se aprobă tarifele pentru servicüle prestate de Centrul Judeţean pentru
Art. 1
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani în anul 2020, conform anexei,
care face parte integrantă din prezenta hotăráre.
Afl.2 Preşedintele Consiliutui Judeţean Botoşani asigurâ ducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotărări, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Botoani şi Centru Judetean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturü Tradiţionale Botoşani.
Art.3 Prezenta hotărăre se publică in Monitorul Oflcial al Judeţului Botoşani.
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TARIFE
pentru desfăşurarea activităţii Centru lui Judeţean pentru Conservarea
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani pe anul 2020

1. Tarif de înscriere şi participare la cursuri de
perfecţionare
2.Tarif pentru
mnchiflerea
autovehiculului
(microbuzului) pentru acţiuni culturale sau de
altă natură
3. Tarif pentru închirierea staţiei de sonorizare
pentru acţiuni culturale
4. Taflf pentru audiţie participanţi la festivaluri
şi concursuri
5. Tarif pentru organizarea de expoziţii de artă
populară, meşteşugufl populare $ produse
tradiţionale române$i
*
NOTĂ: Tanful variază în funcţie de:
-

-

-

150 lei/cursĺcursant
2,70 lei/km parcurs

50 lei/oră
60 lei/participant

100

-

-

-

-

400 lei/stand*

locul expoziţiei (urban, mral)
amplasament (sală sau spaţiu deschis)
varietatea obiectelor đe artă populară

6. Tarif de consiliere pentru organizarea de
manifestări etnoculturale (conform contract)
*

$

300

-

500 1ei

NOTĂ: Tanful variază în funcţie de:

importanţa manifestădi (judeţeană, naţională, intemaţională)
locul de desfăşurare
amplasament
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Nr. 15957/22. 10.20 19

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,

In conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvemului nr. 118/2006 privind
inflinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor aşezămintelor culturale, cu modiňcările şi
completăńle ulterioare, aşezămintele culturale sunt persoane juridice de drept public sau privat,
indiferent de forma de organizare şi finanţare care desfşoară activităţi in domeniul cultural, de
informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol in
asigurarea coeziunü sociale şi a accesului la informaţie.
Aşezămintele culturale sunt căminul cultural, case de cultură, universitatea populară,
şcoala populară de arte şi meseńi, centrele de cultură, formaţia şi ansamblul profesionist pentru
promovarea cultuńi tradiţionale, centrele judeţene pentru conservarea şi promovarea culturü
tradiţionale.
Aşezămintele culturale se adresează tuturor cetăţenilor, indiferent de rasă, naţionalitate,
v&rstă, sex, etnie sau religie, in vederea dezvoltărü libere şi a adaptării lor la evoluţiile majore din
cadrul societăţii.
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale este aşezământ
cultural aflat in subordinea Consiliului Judeţean, fiind organizat ca instituţie publică de cultură
cu personalitate juridică, fmanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate din bugetul local.
In aplicarea sarcinUor care sunt impuse de lege, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Cultuńi Tradiţionale prin adresa nr.2287 din 0 1.10.2019 propune un plan de venituri
proprii pentru anul 2020, astfel:
• Tańf de inscńere şi participare la cursuri de perfecţionare, organizate in baza art.4
alin.(3) lit. „e" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 150 lei/eursant.
Nivelul tarifului propus estimativ este motivat de următoarele categorii de cheltuieli
implicate de organizarea unui astfel de curs:
120 lei
cheltuieli privind salarizarea lectorilor
sumă
obţinutä
prin
fonnula:
salariul
(
lectomluix nr, total de ore de curs/nr. total cursanţi
7,50 lei/h x 2 x 80h 1.200 lei/10 cursanţi)
i 0 lei
tehnoredactarea cursului
i 0 lei
toner, consumabile, húrtie
5 lei
cheltuieli cu utilităţi ( sala de curs)
5 lei
cheltuieli privind eliberarea diplomelor
Venituri provenite din inchirierea autovehiculului (microbuzului) pentru diverse acţiuni
culturale sau de altă natură desfăşurate de alte instituţii sau organizaţii 2,70 lei/km parcurs
Nivelul acestui tarif este justińcat de următoarele tipuri de cheltuieli:
consumul nonnat de carburant
0,50 lei /km
consumul nonnat de lubnjianţi
0,15 lei /km
0,35 lei /km
drepturi salariale ale şofemlui
uzura şi amortizarea maşinü
0,35 lei /km
0,45 lei /km
cheltuieli privind asigurări auto
0,45 lei /km
cheltuieli privind întreţinerea şi reparaţiile
alte cheltuieli (autorizare, clasijicare)
0,45 lei /km
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•
Venituri provenite din inchińerea staţiei de sonorizare pentru acţiuni culturale 50
lei/oră.
Niveu1 acestui tarif este justificat de
30 lei /oră
drepturi salariale ale sonorizatorilor
14 lei ‚oră
uzura şi amortizarea echipamentelor
6 lei /orä
cheltuieli privind intre ţinerea şi reparaţüle
•
Tarif pentru audiţie participanţi Ia festivaluri şi concursuri 60 lei/participant.
Nivelul tarifului este justificat de următoarele cheltuieli:
cheltuieli privind salarizarea membrilor comisiei 35 leiĺparticipant
8 leiĺparticipant
cheltuieli privind salarizarea sonorizatorilor
9 leiţpartidpant
cheltuieli sonorizare
8 leiłpartidpant.
cheltuieli rechizite
•
Tarif pentru organizarea de expoziţii de artâ popďlară, meşteşuguri populare şi
produse tradiţionale románeşti 100 400 lei/stand
Tanful variază in funcţie de locul avpoziţiei (in municipiul Eotoşani, fn localităţi din judeţ sau
çară),
din
amplasament (sală sau spaţiu deschis, aer liber), de varietatea obiectelor de află populară
(ţesáturi, cusături, impletituri nuiele, mdşti, costume, ceramică, cioplituri in lemn, ouă incondeiate,
etc.) a meşteşugurilor populare şi a produselor tradiţionale romänesti.
•
Tarif de consibere pentru organizarea de manifestări etnoculturale (conform
contractului) 300 500 lei.
Tanful variază in funcţie de importanţa manqestării (judeţeană, naţională sau
intemationalä), locul de desfăşurare (in municipiul Botoşani, in localităţi din judeţ sau din ţară),
amplasament (sală sau spaţiu deschis, aer liber), de varietatea obiectelor de artă populară, a
meşteşugurilor populare şi a produselor tradiţionale románeşti.
1n conformitate cu prevederile legale a fost intocmit proiectul de hotär&re alâturat, pe
care il supun spre dezbatere şi aprobare.
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